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 به: دانشگاه خلیج فارس

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر بوشهر 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی

 دانشگاه پیام نور بوشهر 

 سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

 مرکز تحقیقات و آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر 

 موسسه غیرانتفاعی لیان بوشهر 

 موسسه غیر انتفاعی خرد بوشهر 

 پارک علم و فناوری خلیج فارس

 زندان مرکزی بوشهر 4کاربردی بعثت  -مرکز آموزش علمی

 کاربردی دادگستری کل استان بوشهر-مرکز آموزش علمی

 کابردی عالمه طباطبایی ) بوشهر(– مرکز آموزش علمی

 کاربردی علوم و صنایع شیالتی خلیج فارس -مرکز آموزش علمی

 بوشهر  1کاربردی فرهنگ و هنر واحد  -مرکز آموزش علمی

 کاربردی فنی و حرفه ای بوشهر  -مرکز آموزش علمی

 سالم علیکم 

 و اطالع رسانی در آن مرکز محترم ارسال می گردد.نوسیله فرم فراخوان به شرح پیوست جهت استحضار یبد با احترام، 

 

 

 

 

 

  

یبارگاه دیوح  

و منابع تیریتوسعه مد سرپرست  
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 فراخوان پژوهش

قانون بودجه  9قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل اجرایی بند ))ح(( تبصره  56در اجرای بند ب ماده      

 -کل کشور شهرداری بوشهر در راستای انجام رسالت ها و ماموریت ها ی خود قصد دارد طرح های علمی

پژوهشی و فناوری  –علمی پژوهشی و فناوری به شرح ذیل را درقالب عقد قرارداد با دانشگاهها و موسسات 

واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه محققان و پژوهشگران دعوت به عمل می آید نسبت به تهیه 

PROPOSAL میدان  اقدام  و به این شهرداری 20/12/1397طرح های پیوست حداکثر تا تاریخ (

         مدیریت و برنامه ریزی  و سازمان اداره امور پیمان(  -طبقه دوم –شهرداری مرکزی بوشهر  -شهرداری

) مرکز آموزش و پژوهش های توسعه  و آینده نگری( ارسال نمایند . الزم به ذکر است کلیه پروپوزال ها در 

) سند  کلیه محورها می بایست در بر دارنده ی خروجی های مورد انتظار اشاره شده در اسناد باالدستی

) سند توسعه استان در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسعه +نظریه پایه و ...( توسعه استان

 بوشهر قابل دسترسی است( باشد . 

 

 طرح/پروژه اولویت /محور ردیف

1 

 توسعه زیرساخت

شهر هوشمند در شهر بوشهر با ایجاد شبکه 

 اینترنت اشیاء

مطالعه و پیاده سازی زیرساخت شهر هوشمند در مناطق 

 شهر بوشهر با ایجاد شبکه اینترنت اشیا 

 ) با تاکید بر منطقه دو(

 

 

 

 

 روابط عمومی و امور بین الملل  شهرداری بندر بوشهر                                                            

 

 

 


